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 החינוך משרד
 וטכנולוגיה מדעל נהלימה

 ידע וניהול פיתוח ארגון תחום

 תשע"דסיוון , 4102 יוני  

 PDF חיבור ופיצול מסמכי  - 84 מסמך מספר : ICTארגז כלים

PDF Split and merge  מסמכי כמה  למזגהיא תוכנה המאפשרת למשתמשPDF  למסמך אחד ולפצל

 .מסמכיםלכמה אחד  PDFמסמך 

החשובים לתלמידיכם למסמך אחד או להוציא את העמודים  PDFבצי וקכמה לכם לאחד  תוכנה זו תסייע
 .מדיהחשובים ממסמך ארוך 

 שימו לב:

 בלבד. PDFהתוכנה עובדת עם קבצים בעלי סיומת 

 קישור לסרטון הדרכה בנושא:

https://www.youtube.com/watch?v=GkEuSQvqCUQ&feature=youtu.be 

 

 והתקנתה הורדת התוכנה

  והורידו את  לקישורהיכנסו

 .התוכנה

 .הקליקו על קובץ ההפעלה 

 לפי הצעדים  התקינו את התוכנה

 .הנדרשים

 בים והגדרות, אין צורך לשנות נתי

עד המסך  Nextאלא ללחוץ על 

 .Finishהאחרון ובו לחצו על 

  הפעילו את התוכנה בלחיצה על

. 

 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GkEuSQvqCUQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GkEuSQvqCUQ&feature=youtu.be
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffiles.bechinam.co.il%2FbechinamFiles%2F43.exe&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGyEg99FnW7Hlnop1dWZJ3T2bzgng
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 כיםמיזוג מסמ

  מיזוג המסמכיםחלון בהתוכנה תיפתח ((Merge. 

  בראש החלון.בלשוניות כדי לנווט בין אפשרויות המיזוג והפיצול עשו שימוש 

               בצי וכדי להוסיף את ק            לחצו עלPDF .שתרצו לאחד 

 .                        תוכלו לשנות את סדר הקבצים בלחיצה על                          או 

 .                        הסירו קבצים בלחיצה על                        או נקו את כל הקבצים בלחיצה על 

  על שמירת הקובץ החדש ולחצומיקום בחרו את                        . 

 

  

 פיצול מיזוג

 הוספה

 הסרה

 קביעת
 סדר

 ניקוי

 שמירת מיקום
החדש הקובץ  

 הפעל
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 החינוך משרד
 וטכנולוגיה מדעל נהלימה
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  צפו בתוצאה:

 

  

1 מספר מקור מסמך  

 2 מספר מקור מסמך



 

http://www.education.gov.il/OryanutMachshev 

4 

 החינוך משרד
 וטכנולוגיה מדעל נהלימה
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 ךפיצול מסמ

 לחצו על Split בראש החלון. 

  אותו תרצו לפצל.שקובץ המקור בחרו את 

 :בחרו את אפשרות הפיצול 

- Burst :לדפים בודדים. פצל 

- Split every "n" pages פצל כל :X .דפים 

- Split even pages.פצל דפים זוגיים : 

- Split odd pagesזוגיים.-: פצל דפים אי 

- Split after these pagesים אלו: פצל אחר עמוד. 

  הקבצים החדשים. שמירתבחרו את נתיב 

 .בחרו שם בסיס לקבצים החדשים 

    על    לחצו                     . 

 

 פיצול מיזוג

 שמירת נתיב
 יםהחדש הקבצים

 הקבצים שם
 החדשים

 אופן בחירת
 הפיצול

 הפעל
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 החינוך משרד
 וטכנולוגיה מדעל נהלימה

 ידע וניהול פיתוח ארגון תחום

  צפו בתוצאה:

 

 

 שיצרנו המקור קובץ פיצול
 שני אחרי ,הקודם בסעיף

הראשונים העמודים  


